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 العربية باللغةملخص 
  م. د. أيوب فؤاد مولود

تميزت بها عن سائر اللغات األخرى ومن بين  ا  فإن للعربية صفات وسمات وسنن
فلم  .تلك السنن الزيادة التي استعملها العرب في كالمهم، وأوالها النحاة عناية خاصة

درس حرفا  واحدا  في  ن  أجد فيما وصل إلي واطلعت عليه من دراسات من الباحثين م  
في هذا المجال فوقع االختيار على  تقي أن أفتح البابالقرآن الكريم لهذا أخذت على عا

جماعا  إمت ث)ِمن  الزائدة( في القرآن الكريم وتتبعت وقوعها في اآليات الكريمة فوجدت 
واتفاقا  على وقوعها زائدة بال خالف في آيات عديدة عند النحاة والمفسرين من جهة 

 خرى.في آيات آ ومن جهة أخرى وقوعها زائدة بخالف عندهم
 زائدة ، نحاة ، مفسرينالكلمات المفتاحية: 

The redundant preposition «من» in Quran between the 

grammarians and explainers 
Teacher Dr. Ayub F. Maulood 

Arabic language has many features and qualities made her 

distinct of other languages. One of these features is the 

redundant which used by Arabs in their talking, and has a 

special interest. The researcher didn’t find a previous study of 

an individual letter in Quran. So he tries to open the door for 

studying this subject by giving this paper about the 

preposition «من» in Quran. The researcher studied it under 

the opinions of the grammarians and explainers.  

Keywords: Redundant, grammarians, commentators 
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 املقدمة 
بعثه اهلل رحمة للعالمين من الحمد هلل مبدأ الخلق والصالة والسالم على 

 أما بعد ...وصحبه أجمعين  وعلى آله
تميزت بها عن سائر اللغات األخرى  ا  فإن للعربية صفات وسمات وسنن

ومن بين تلك السنن الزيادة التي استعملها العرب في كالمهم، وأوالها النحاة عناية 
خاصة وقد دأب الباحثون على دراستها وتتبعوها عند العرب ومنها الحروف التي 

الدراسات كانت عامة فتراهم يدرسون الزيادة في العربية أو ع زائدة، لكن هذه قت
الحرف الزائد فيها من غير تخصيص للفظٍة أو حرٍف، والحال كذلك حينما تناولوا 

، وهو موضوع واسع اذ تكون فيه دراسة الحرف الزيادة أو الزائد في القرآن الكريم
ن اسات موصل إلي واطلعت عليه من در مختصرة ومقتضبة فلم أجد فيما 

درس حرفا  واحدا  في القرآن الكريم لهذا أخذت على عاتقي أن أفتح  ن  م  الباحثين 
في القرآن الكريم وتتبعت  في هذا المجال فوقع االختيار على )ِمن  الزائدة( الباب

جماعا  واتفاقا  على وقوعها زائدة بال إمت ثوقوعها في اآليات الكريمة فوجدت 
وقوعها خالف في آيات عديدة عند النحاة والمفسرين من جهة ومن جهة أخرى 

لذلك ارتأيت أن أسمي بحثي هذا بـ )ِمن   في آيات آخرى زائدة بخالف عندهم
الزائدة في القرآن الكريم بين النحاة والمفسرين( فكان القرآن الكريم زادي األول 

كتب تفسير القرآن وكتب إعراب القرآن ومعانيه وكنب النحو إضافة إلى  ومن ثم
مفهوم الزيادة :ومعاجم اللغة فظهر البحث على مبحثين األول كتب علوم القرآن 

الزيادة في اللغة ومعنى الزيادة والزائد عند النحاة واطالق لفظ لبيان معنى وعقدته 
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بحث مأّما العند النحاة والمفسرين الزيادة في القرآن الكريم ومصطلح الزيادة 
الذي تناول وقوع ِمن  الزائدة في القرآن الكريم بين النحاة  الدراسة والتطبيق: الثاني

( فيها، وكذلك اآليات التي  والمفسرين واآليات التي أجمعوا واتفقوا على زيادة )ِمن 
 اضت فيهعر زائدة عندهم بخالف هذا وقد انهيت البحث بخاتمة  ن  وقعت فيها مِ 

نتائج ما توصلت إليه وقائمة بالمصادر، ومن المولى التوفيق وعلى نبيه أفضل 
 .الصالة وأتم التسليم

 
 املبحث األول

 مفهوم الزيادة
 مدخل :

( الزائدة في القرآن الكريم يحتم علينا ويقتضي مّنا أن نفهم  إن دراسة )ِمن 
معنى الزيادة وما المقصود بها في اللغة وعند النحاة؟ وما الحرف الزائد؟ وما 

كل هذه التساؤالت دعتنا لعقد  ؟مصطلح الزيادة؟ وكيف يستعمله النحاة والمفسرون
ومفهومها، وبالتالي  الزيادةعن  عن العربهذا المبحث، لكي نقف على ما ورد 

المادة من المعاجم وكذلك ما يخصها عند النحاة واالطالع فاّن ذلك تطلب استقاء 
على كل ما يتعلق بمصطلح الزيادة واستعمال النحاة والمفسرين لها وجواز اطالق 
هذه التسمية أي الزيادة أو الزائد على لفظ أو حرف في كتاب اهلل تعالى، ألن 

ن مِ بالدراسة الفعلية لـ  اإللمام بهذه المفاهيم واستيعابها يكون عامال  فاعال  للدخول
 بين النحاة والمفسرين .الزائدة في القرآن الكريم 
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 أواًل: الزيادة في اللغة:
د : الزاُد الطعامُ  و  زودُت الرجل  يتخذ في السفر تقول:  جاء في الصحاح: )ز 

ود،   .(1)(برقاِب المزوادِ العجم والعرُب تلقُب  ما يجعل فيه الزادُ زود المو ف ت ز 
ر جميعا ، وفي  لسان العرب: )الزوُد: تأسيُس الزَّاد وهو طعاُم الّسف ِر والح ض 

: )قال لوفد عبد القيس: أمعكم من أزودتكم شيٌء؟ (6)والجمع أزواد وفي الحديث
) قالوا: ن ع م 
 .(4)، األزودة جمع زاد على غير القياس((3)

 ڤ ٹ وقد وردت لفظة الزيادة في التنزيل ومنه قوله تعالى:

الزاد هي كل ما يستزيد فيه المرء أي أن لفظ  [122البقرة: ] ڤ ڤ ڤ
ومن ورود لفظة الزاد في ويوصله إلى مبتغاه  بعينهسواء من الطعام أو غيره مما 

 :(5)في قول جريرالشعر ما جاء 

 فِنعَم الزاُد زاُد أبيَك زادا *** تزَّود مثل زاِد أبيك فيَنا

                                                           

 . 6/421( الصحاح 1)
 . 3/122لسان العرب ( 6)
نما ورد في السنن الكبرى للبيهقي ( 3)  2/205لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث والسنن وا 

ر ٌة ِبِعضاِه الشجر فانطلق  قال كّنا مع النبي  بنص آخر وهو عن أبي هريرة  رَّ فإذا إبل ُمص 
فقال: )أرأيتم لو أن ناسا عمدوا إلى مزاودكم فيها أزودتكم فأخذوا  فدعاهم النبي  ناس ليحتلبوا

ما فيها أكانوا غدروكم قالوا: نعم قال هذه ألهل بيت من المسلمين إن ما في ضروعها مثل ما 
 . في أزودتكم(

 . 3/122لسان العرب ( 4)
 . 162( ديوانه 5)
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اد الشيء يزيد زيدا  .. تقول: ز .وكذلك الُزوادةالنمو أما الزيادة فإنها تعني )
زداد وزاده اهلل خيرا ، وزاد فيما عنده والمزيد: الزيادة ويقال أفعُل ذلك وزيادة، أي ا

يَّد  الِسع ه: زائدة واستزادزيادة. والعامة تقول  .(1)(ر: غالأي: استقصره، وت ز 
أيضا : )خالف رة في الشيء ونموه وهي تدل على الكثفلفظة الزيادة 

ي ُد الزَّيادة( ي ادا  وم ِزيدا  وم زادا  والزَّ ِزي ادة  و ر  ي دا  وِزي دا  و   .(6)النقصان، زاد  الشيء يزيُد ز 
إذن فكل مشتقات اللفظة تدل على الزيادة والكثرة وكذلك االستزادة، وهذا 

إن ذلك يعني يعني أن لفظة زاد وزيادة تعني المبالغة في الكثرة والنمو وبالتالي ف
ّنما هو زيادة وتوكيدا  للمعنى.  أن لفظ الزائد ال يعني أن ال معنى له، وا 

 ثانياً: الزيادة والزائد عند النحاة:
البحث في موضوع الزيادة عند العرب بصورة عامة وعند النحاة خاصة 
موضوع طويل وواسع، وقد وقع في كالم العرب شعرها ومنثورها وخاض فيه 

وتكون الزيادة كذلك في  (3)وأفعاال   العرب تزيد في كالمها أسماء  ألّن النحاة 
بل إّن الزيادة تكون في الحروف وزيادة األفعال قليل واألسماء أقل  (4)الحروف

لى، وأم، والباء، والفاء، وفي، والالم،  ذ، وا  ، وا  ، وأن  والحروف التي تقع زائدة: إن 
 . (5)وال، وما، ومن، والواو

ولسنا بصدد الخوض في هذا الموضوع والتشعب فيه ألنه موضوع واسع 
، فمعنى أن نعلم ما الزيادة عند النحاة وما المقصود بالحرف الزائدلكننا نريد 

                                                           

 . 426، 6/421الصحاح ( 1)
 . 3/122 ( لسان العرب6)
 . 152ينظر الصاحبي ( 3)
 . 1/621ينظر المزهر ( 4)
 . 1/652ينظر معترك األقران ( 5)
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أنها إنما جيء بها توكيدا  للكالم وقد أكد هذا المعنى ابن جني الزيادة عند النحاة 
م أن هذه الباء قد زيدت في )واعلفي معرض حديثه عن الباء الزائدة وذلك بقوله: 

. ومعنى قولي زيدت أنها إنما جيء بها توكيدا  للكالم، ولم تحدث أماكن
 .(1)معنى(

ويرى الزركشي أن المقصود بالحرف الزائد أنه إنما سمي بالزائد ألّنه جّوز 
أن يتعدى ما قبل الحرف الزائد أي: العامل إلى ما بعده، ال ألّن الحرف الزائد 

لقرآن رى ابن جني حينما يتحدث عن )ما( الزائدة ووقوعها في اون (6)له معنىليس 

 [،152آل عمران ]ٱٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پٱُّالكريم من ذلك قوله تعالى:

أنه يّجوز في غير القرآن أن نقول:  [40المؤمنون ] ی ىئ :وقوله تعالى
هنا زائدة زيادة وأّن )ما( عنده  (3)عن قليلفبرحمة من اهلل لنت لهم وكذلك نقول: 

 . (4)ألزمة ال يجوز حذفها
وقول ابن جني هذا يدل على أّنه ليس المقصود بالحرف الزائد زيادة ال 

نما هي زيادة مرادة ومطلوبة في النصوص التي يقع فيها ليكتمل م عنى لها وا 
 المعنى وليتم على وجهه الصحيح وبه ينتظم الكالم.

والمراد به عندهم إقحامه  الحروف وأهل الصناعة يطلقون لفظ الزائد على

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ، ومن ذلك قوله تعالى:(5)دللتأكي
                                                           

 . 1/143( سر صناعة اإلعراب 1)
 . 3/23ينظر البرهان في علوم القرآن ( 6)
 . 1/626ينظر سر صناعة اإلعراب ( 3)
 . 1/626ينظر سر صناعة اإلعراب ( 4)
 . 3/23ينظر البرهان في علوم القرآن ( 5)
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الشورى ] ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ، وقوله تعالى:[62البقرة ]
11]. 

فالزيادة هنا تعني أن المعنى حاصل دونما تأكيد، لكن بوجود الحرف الزائد 
، وعليه إّن المراد بالحرف الزائد عند النحاة هو التأكيد (1)حصلت فائدة التأكيد

وليس كما يتصور البعض أن الحرف الزائد هو الذي ال معنى له وال طائل منه، 
بل العكس من ذلك وهو من استعماالت العرب. ووجود الحرف الزائد في النص 

ل من إسقاط الحرف، وهو مث مما تعارف عليه أهل الطباع، وهو على النقيض
العالم والعارف بميزان الشعر الذي ينظر بعين ثاقبة إلى األبيات الشعرية وما 
يطرأ عليها من زيادة أو نقصان فينكر ذلك ويستهجنه ويجد نفسه في إقامة الوزن 

طبع يجدون أنفسهم في زيادتها ال وصحته، وكذلك هذه الحروف فإن أهل ال
 .(6)نقصانهاب

زيادته زيادة ما تقدم نرى أن الحرف الزائد هو الذي يأتي لتأكيد المعنى  لكل
ويعلمها أهل الصناعة من حذاق الزمة لتحصل من وجوده الفائدة التي يدركها 

  العربية.
 ثالثاً: جواز اطالق لفظ الزائد في القرآن الكريم:

على ما قبل الدخول في هذه المسألة الدقيقة ينبغي علينا أوال  أن نطلع 
وهل أّنهم أدخلوا الزائد  الزيادةفي باب  تعارف عليه العرب واعتادوا في كالمهم

واستعملوه في لغتهم؟ واإلجابة على هذا التساؤل نجده عند أبي منصور الثعالبي 
في كتابه: فقه اللغة وسر العربية حيث عقد لذلك فصال : وهو الفصل السادس 

                                                           

 . 3/23البرهان في علو م القرآن ينظر ( 1)
 . 3/23 البرهان في علو م القرآن( ينظر 6)
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يثارا  والعشرون في حفظ التوازن قال في م قدمته: )العرب تزيد وتحذف للتوازن وا 
  .(1)له(

بقوله: )ومن سنن العرب الزيادة إّما لألسماء هذا الكالم وقد أكد السيوطي 
. إذن فالزيادة من سنن العرب ومما تعارفوا عليه (6)أو لألفعال أو للحروف(

الغريب أن ئد حفظا للتوازن، فليس من اواستعملوه في كالمهم بل إنهم أدخلوا الز 
بلغة العرب ورّبما تجنب بعضهم اطالق لفظ  ع ذلك في كتاب اهلل ألنه جاءقي

خوفا  من أن يفهم أن المقصود بالزائد الذي ال  ،الزائد في كتاب اهلل جّل جالله
بل إّن البعض ذهب إلى أكثر من ذلك  ،(3)عن ذلك منزهمعنى له والتنزيل الكريم 

  .(4)الكريمفأنكر وقوع الزائد في القرآن 
لكن التحقيق بهذه المسألة على وجه الدقة يظهر خالف ذلك ألن أغلب 

اء من العلماء والفقهاء والمفسرين على م: )والدهالعلماء على وقوعه في التنزيل
أظهرنا  وقد ،(5)إثبات الصالت في القرآن وقد وجد ذلك على وجه ال يسعنا إنكاره(

في بحثنا هذا وقوع الزائد في القرآن الكريم من خالل اجماع النحاة والمفسرين 
 يأتي ذكره الحقا. سعلى ذلك والذي 

وبالعودة إلى جواز اطالق لفظ الزائد في التنزيل فإننا نختم ذلك بقول 
 ىكالحاجة إليه سواء بالنظر إلى مقتض ليهإالسيوطي: )وأقول بل الحاجة 

ه أصل المعنى المقصود الفصاحة والبالغة وأنه لو ترك كان الكالم دونه مع افادت
                                                           

 . 631( فقه اللغة وسر العربية 1)
 . 621المزهر في علوم اللغة وأنواعها /( 6)
 . 312ينظر االتقان في علوم القرآن /( 3)
 . 3/26ينظر البرهان في علوم القرآن ( 4)
 . 26/ علوم القرآنالبرهان في  (5)
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عن الرونق البليغي ال شبهة في ذلك ومثل هذا يستشهد عليه باإلسناد  أبتر خاليا  
الذي خالط كالم الفصحاء، وعرف مواقع استعمالها وذاق حالوة ألفاظهم، وأما 

 .(1)النحوي الجافي فمن ذلك بمنقطع الثرى(
والظاهر واهلل أعلم فالذي يبدو أن اطالق لفظ الزائد على حرف في التنزيل 

الذين أجازوا اطالق ال ضرر به يدل على ذلك الكثرة الغالبة من نحاة ومفسرين 
 .الزائد في القرآن الكريمأي: هذا اللفظ 

 رابعاً: الزيادة وما يقابلها من مصطلحات عند النحاة:
، وبالعودة إلى كتب النحاة (6)بصريين واستعماالتهمالزيادة من مصطلحات ال

، فالبصريون نجد أن هذه العبارة أي الزيادة تقابلها مصطلحات أخرى عديدة
ه عند سيبويه في كتاب نالحظهأنفسهم يطلقون على الزيادة تسمية أخرى، وهذا ما 

وقد استعمل هذا المصطلح في أكثر من موضع  الذي يسميها أي الزيادة باللغو
في كتابه من ذلك حينما يذكر أّنه سأل الخليل رحمه اهلل عن قول العرب: )وال 

 . (3)(فزعم أّنه مثل قولك: وال مثل  زيٍد، وما لغوٌ سيما زيد، 
ّنما  ونجده ال يقتصر على هذه التسمية فيما وقع بكالم العرب ومنشورها وا 

 ڀ ڀ پ  اآليات القرآنية الكريمة من ذلك قوله تعالى:يكرر ذلك حتى في 

)ما( من قوله تعالى )ف ِبم ا( )لغوا( فعد [،152آل عمران ] ٺ ڀ ڀ
(4)، 

                                                           

 . 6/312االتقان في علوم القرآن ( 1)
 . 3/26ينظر البرهان في علوم القرآن ( 6)
 . 6/622الكتاب ( 3)
 . 4/661 الكتابينظر ( 4)
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فـ)ما( عنده في  [36يس ] ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  وكذلك في قوله تعالى:
 . (1)لغوٌ  قوله تعالى )ل مَّا(

من النحويين ومن رؤوس وبالطبع فإّن إمام من أئمة النحاة بل إّنه المبرز 
البصريين وممن يؤخذ عنه النحو ومن كتابه لم يقصد بإطالق هذا المصطلح أي 
اللغو على لفظه في كتاب اهلل عّز وجّل بمعنى الكالم الذي ال طائل منه، لكن 

وعّز  كان األولى عليه أن يبتعد عن هذه التسمية ال سيما في كتاب اهلل جّل جالله
، ألّن سيبويه أضاف أّنها أي )ما( الواردة (6)د عليه الزركشيسلطانه، وهذا ما أك

لم تحدث إذا جاءت شيئا  قبل أن تأتي من  ڀ پ في اآلية الكريمة
 . (4)ّن مراد النحويين بالزائد من جهة اإلعراب ال من جهة المعنىأإذ  (3)العمل

 (5)والحشو الصلةبمصطلحين هما  واللغو ن فإّنهم قابلوا الزيادةو أّما الكوفي
ومن التسميات األخرى لهذا المصطلح أي الزيادة ما ورد عند بعض النحاة فابن 

 .(2)لغاءإلالسراج أضاف تسمية أخرى للزائد فهو يسميه ا
من ذلك قوله  ،ونجد الزجاجي يطلق تسمية أخرى عليه فهو يسميه بالعارية

يرى أن الالم في قوله  إذ [،26الحجر] ڀ ڀ ڀ پ پ  تعالى:
  .(2)ح دخول قسم على قسمصإذ ال ي ،تعالى: )لعمرك( عارية زائدة

                                                           

 . 6/132الكتاب ( ينظر 1)
 . 3/26ينظر البرهان في علوم القرآن ( 6)
 . 4/661ينظر الكتاب ( 3)
 . 3/26ينظر البرهان في علوم القرآن ( 4)
 . 3/26البرهان في علوم القرآن ينظر ( 5)
 . 6/652ينظر األصول في النحو ( 2)
 . 46لصفات اينظر حروف المعاني و ( 2)
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وتناول أحمد بن فارس هذا المصطلح أي الزيادة حينما تحدث عن )إذا( إذ 
 . (1)يرى أنها تكون لغوا  وفضال  

ن تعددت فإن المعنى  والظاهر واهلل أعلم أن التسميات لهذا المصطلح وا 
 تؤدي مفهوما  واحدا  وهو مجيؤها لتوكيد الكالم.واحد وكلها 

 خامساً: الزيادة عند المفسرين:
ها ابعد أن علمنا أن )الزيادة( عند النحاة لها تسميات عديدة والتي بين

وذكرناها فيما تقدم، البد لنا من االطالع على استعماالت المفسرين لهذا 
الزيادة، نجد أن اسير فيما يخص لفظة المصطلح، فمن خالل االستقراء لكتب التف

أغلب المفسرين يميلون إلى استخدام مصطلحين األول منهما: الزيادة واآلخر 
تأكيد، ولغرض االطالع على ما ذكرنا  لفظة بإطالقالصلة وربما اكتفى المفسر 

 وئ سنقوم بأخذ بعض النماذج من بعض كتب التفسير من ذلك قوله تعالى:

زائدة  ۇئ وئ وئقال ابن عطية: )وما في قوله:  [،22 البقرة] ۇئ وئ

قال ابن  [،155النساء ] ٻ ٻ ٱ: وفي قوله تعالى (6)مؤكدة(
: وفي قوله تعالى ،(3): )يحتمل أن تكون )ما( زائدة والتقدير: فبنقضهم(عطية

خب حب جب يئ ىئ [ 62القصص،]  قال ابن عطية: )وما صلة
 . (4)للتأكيد(

                                                           

 . 22ينظر الصاحبي ( 1)
 . 1/122المحرر الوجيز ( 6)
 . 6/122 المحرر الوجيز( 3)
 . 6/122ن . م (4)
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قال القرطبي: )ما  [152 آل عمران] ڀ ڀ ڀ پ: وفي قوله تعالى
 مت خت حت : وفي قوله تعالى ،(1)صلة فيها معنى التأكيد أي فبرحمة(

ونرى القرطبي يكتفي بإطالق مصطلح  ،(6)قال القرطبي: )والباء زائدة( [2 النساء]
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  للتأكيد على الحرف الزائد من ذلك قوله تعالى:

ففي قوله: )من شيٍء( قال: )من للتأكيد، كقولك: ما جاءني من  [،32 يوسف]
  .(3)أحد(

قال أبو حيان: )فعلى  [21 البقرة] ائ ى ى ې وفي قوله تعالى:
من قال باء رجع تكون الباء للحال أي مصحوبين بغضب، ومن قال استحق 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ : وفي قوله تعالى (4)فالباء صلة(

أبو حّيان: )ِمن األولى زائدة الستغراق الجنس، ومعنى قال  [4 األنعام] ژ
 . (5)الزيادة فيها أن ما بعدها معمول لما قبلها(

وبناء على ما تقدم نرى أن المفسرين قد استعملوا المصطلحين البصري 
في اآليات القرآنية، وبالتالي فإن في تناول الحروف الزائدة الزيادة والكوفي الصلة 

كرناها تؤدي مفهومها واحدا  وأن هذه التسميات والمصطلحات التي ذ هذا يعني أن
وكما بينا من قبل تأتي لغرض خالف في ذلك عند المفسرين ألّنها أي الزيادة  ال

البّد منه في النصوص أال وهو التوكيد، ولو كان هذا المصطلح أي الزيادة من 
إطالقه على الحروف في ن على و ِلما أجمع النحاة والمفسر السوء أو الضرر 

  مرتبة. همالقرآن الكريم، ألّنهم أعلى الناس فهما، وأرفع
                                                           

 . 4/625الجامع ألحكام القرآن ( 1)
 . 5/45ن . م (6)
 . 2/121الجامع ألحكام القرآن ( 3)
 . 1/321البحر المحيط ( 4)
 . 4/432البحر المحيط ( 5)
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 املبحث الثاني:
 الدراسة والتطبيق

 مدخل:
قبل الشروع بالدراسة والتطبيق البد من إعطاء فكرة مختصرة عن طبيعة 

دراسة متأنية  في القرآن الكريم ودراستهاهذه الدراسة فهي تختص بتتبع ِمن الزائدة 
وجمع المواضع التي وقعت فيها في اآليات القرآنية الكريمة وجمع جميع آراء 
جماعهم في أنها زائدة في مواضع  ومذاهب النحاة والمفسرين حول ِمن  الزائدة وا 
عدة، واختالفهم في مواضع أخرى والخروج بنتيجة من خالل تلك المذاهب وقد 

اء عملية إحصائية استقصائية لمواضع ِمن اقتضت الدراسة في هذا المبحث إجر 
  :ين لتظهر على قسمينعند النحاة والمفسر  الزائدة

ِمن  زائدة في القرآن الكريم بإجماع النحاة والمفسرين، والذي وقوع  األول:
من غير خالف بين النحاة  ضم اآليات القرآنية التي وقعت فيها ِمن  الزائدة

حكم إعرابي على وقوعها زائدة في اآليات القرآنية  منوالمفسرين بالتالي ما ظهر 
 وردت فيها.التي 

: وقوع ِمن  زائدة في القرآن الكريم بخالف بين القسم الثاني من الدراسةأما 
ِمن  زائدة بخالف على ما: وقوع النحاة والمفسرين، فقد تكون من قسمين األول منه

حاة والمفسرين في وقوع ِمن  وجهين، وضم المواضع التي جاء فيها خالف بين الن
في عدد من اآليات القرآنية مع اجازتهم لوجه آخر، أما اآلخر فهو لوقوع  زائدة

ِمن  زائدة بخالف بين النحاة والمفسرين على أكثر من وجهين ويعد هذا المبحث 
أحصيناها عن ِمن   خالصة لكل ما ذكره النحاة والمفسرون لجميع المواضع التي

ا يترتب على األوجه المذكورة من معاني وأحكام إعرابية، ومن ثم الزائدة وكل م
 الخروج بالرأي الراجح من بين تلك األوجه.
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 أواًل: وقوع )ِمْن( زائدة في القرآن الكريم بإجماع النحاة والمفسرين:

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  قال تعالى: -1

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[106البقرة ] ڎ

 ڍ ڇ ڇ ڇوقوله تعالى:  ،ڤ ڤ ڤ ڤفي قوله تعالى: 

( زائدة بإجماع النحاة والمفسرين ،ڌ ڍ ، (6)، وزيادتها للتأكيد(1)وقعت )ِمن 
وعلى هذا يكون قوله: )أحد( مفعول به لقوله )يعلمان( على المحل، وكذلك قوله 

 .(3))ضارين(به لقوله: )أحد( منصوب المحل على أنه مفعول 
) هنا  والذي يبدو واهلل أعلم أن إجماع النحاة والمفسرين على زيادة )ِمن 

إذا وقعت صحيح ومقبول يقويه مذهب جمهور البصريين الذين أجازوا زيادة من 
وقد  ،(4)بعد نفي أو شبهه وهو النهي واالستفهام بشرط أن يكون المجرور بها نكرة

 لمتقدمين في اآلية الكريمة. تحقق هذان الشرطان في الموضعين ا
( زائدة وعلى هذه الشاكلة  رآن في مواضع اخرى في القوقد وردت )ِمن 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ الكريم، من ذلك قوله تعالى:

                                                           

، الدر المصون، 6/55،54، والجامع ألحكام القرآن 1/26ينظر إعراب القرآن للنحاس ( 1)
6/43،32 . 

 . 6/43،32، الدر المصون، 1/26ينظر إعراب القرآن للنحاس  (6)
 . 6/43،32الدر المصون، ينظر  (3)
 . 12-6/12ينظر شرح ابن عقيل ( 4)
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( زائدة هنا وقوله )فإن  [،162 التوبة] ڻ ں ں فاعل  حد(أ)ِمن 
 .  (1)يراكم

(  [،42 الحاقة] ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  وكذلك قوله تعالى: فـ)ِمن 
)أحٍد( في محل رفع على االبتداء للجار والمجرور وهو ، وبهذا يكون (6)زائدة

وقوله: )منكم(، على أن يكون )حاجزين( نعت لـ )أحد( على اللفظ، أو أن يكون 
)أحد( اسم )ما( الحجازية وقوله: )حاجزين( الخبر وقوله: )منكم( على هذا حال 

 .(3)تقدم صار حاال  أو متعلق بـ)حاجزين(ألنه في األصل صفة لـ )أحد( فلما 

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  قال تعالى: -6

 . [102 البقرة] ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
( زائدة  (4)في قوله تعالى: )ِمن  ولي( أجمع النحاة والمفسرون على أّن )ِمن 

وعلى هذا يكون قوله: )ولي( مبتدأ مؤخر، خبره المقدم  ،(5)غير متعلقة بشيء
 . (2))لكم(

                                                           

 . 2/141الدر المصون،  ينظر (1)
روح المعاني و ، 12/622، والجامع ألحكام القرآن 6/632ينظر التبيان في إعراب القرآن ( 6)

15/21 . 
 . 444-10/443الدر المصون، ( 3)
، 1/554والبحر المحيط ، 1/103، والتبيان في إعراب القرآن 1/23ينظر إعراب القرآن للنحاس ( 4)

 . 1/353وروح المعاني 
 1/353، وروح المعاني 1/554البحر المحيط ( 5)
 1/103التبيان في إعراب القرآن  (2)
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والذي يبدو واهلل أعلم أن ما ذهب إليه النحاة والمفسرون مقبول، ألّن 
( زائدة وعلى هذه  اإلعراب يدل على صحة ما ذهبوا إليه . وقد وقعت )ِمن 

 ٿ ٿ ٿ  الشاكلة في مواضع أخرى في القرآن من ذلك قوله تعالى:

فقوله تعالى: )ِمن   [،160البقرة ] ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

( زائدة، كذلك قوله تعالى:  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ولي( وقعت )ِمن 

فقد جاءت  [،24التوبة ] ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ

( زائدة في قوله تعالى: )ِمن    ائ في قوله تعالى: (1)، وهي كذلك (وِلي   )ِمن 

 .[62 الكهف] ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  قال تعالى: -3

 .[154 آل عمران] ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ
( في قوله تعالى: )ِمن  ش يٍء( جاءت  اتفق النحاة والمفسرون أّن )ِمن 

 لك يكون قوله: )شيء( مبتدأ مؤخر خبرهوبذ (3). وهو من باب تأكيد الكالم(6)زائدة
( في قوله تعالى: ن. وهذا االجماع يدل(4)المقدم قوله تعالى: )لنا( ا على أن )ِمن 

 زائدة واهلل أعلم.  (ِمن  شيءٍ )
                                                           

( في القرآن الكريم فوجدته وقع بما ( 1) أحصيت هذا الموضع أي قوله تعالى: )من ولي( بزيادة )ِمن 
 . يزيد على عشر آيات ، وقد ذكرت هذه اآليات كفاية

والدر المصون ، 1/303، والتبيان في إعراب القرآن 1/125ينظر إعراب القرآن للنحاس  (6)
3/442 . 

 . 3/323 البحر المحيط ينظر( 3)
 . 3/442ينظر الدر المصون ( 4)
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 ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى  :وهي كذلك في قوله تعالى

( [113النساء ] ۇئ وهي تدل  (1)ه تعالى: )ِمن  شيء( زائدةلفي قو  فإن )ِمن 
( على العموم نصا  والتقدير: ال يضرونك قليال وال كثيرا   وشيء في  (6)أي )ِمن 

  .(4)وهو في محل نصب على أنه مصدر (3)معنى الضرر

( زائدة قوله تعالى: ومن  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ورود )ِمن 

 األنعام] ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ
( فـ[ 32 ومعنى الزيادة هنا  ،(5)في قوله تعالى: )ِمن  شيٍء( زائدة باإلجماع)ِمن 

التعميم واإلحاطة أي: وما من دابة فقط في جميع األرضين السبع، وما من طائر 
جميع ما يطير بجناحيه، إال أمم أمثالكم محفوظة أحوالها  قط في جو السماء من

(هذا تنصيصا  على  ،(2)غير مهمل أمرها وهذا يدل على أن زيادة )ِمن 
 .(2)االستغراق

( وقعت أيضا  في قوله تعالى  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  :وزيادة )ِمن 

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ

                                                           

 . 132/ 3، وروح المعاني 4/21، والبحر المحيط 1/322ينظر التبيان في إعراب القرآن  (1)
 . 4/21 البحر المحيط ينظر (6)
 1/322ينظر البيان في إعراب القرآن  (3)
 . 132/ 3، وروح المعاني 1/322ينظر التبيان في إعراب القرآن  (4)
عرابه للزجاج 16/365، وجامع البيان 1/336ينظر معاني القرآن للقراء ( 5) ، ومعاني القرآن وا 

 . 1/423، والتبيان 66-6/61، والكشاف 6/645
 . 66-6/61ينظر الكشاف ( 2)
 . 4/135ينظر روح المعاني ( 2)



 

 623 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

)ما عليك ففي قوله تعالى:  .[56 األنعام] جت يب ىب مب خب
( الداخلة على )شيء( زائدة باالتفاق وعلى  ،(1)من حسابهم من شيء( جاءت )ِمن 

وكثرة الشواهد، دليل على  (6)المقدم )عليك( ه)شيء( مبتدأ مؤخر، خبر هذا يكون 
( يرجح فيها الزيادة هنا.  ما ذكرناه آنفا  من أن )ِمن 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  قال تعالى: -4

 .[125النساء ] گ گ گ کک
( زائدة دونما خالف وبذلك يكون  (3)ففي قوله تعالى: )من علم( جاءت )ِمن 

 .(4))علم( مبتدأ مؤخر خبره )لهم( المقدم

 ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  تعالى:قال  -5

 .[23المائدة ] ڳ ڳ ڳ
( من قوله تعالى: )وم ا ِمن  إلٍه( زائدة بال خالف فـ)ِمن 
وهي مؤكدة  (5)

. وهذا يعني أنه ال يكون في الوجود إال (2)واحد إلهللمعنى، والتقدير: ما إله إال 
( االستغراقية وحصر الهيئة في صفة  متصفا  بالوحدانية، وأكد ذلك بزيادة )ِمن 

                                                           

، والتبيان في إعراب القرآن 1/656، ومشكل إعراب القرآن 6/11ينظر إعراب القرآن للنحاس ( 1)
1/422 . 

 . 1/422التبيان في إعراب القرآن  (6)
 . 2/2، والجامع ألحكام القرآن 1/405، والتبيان في إعراب القرآن 1/616مشكل إعراب القرآن  (3)
 .4/142ينظر الدر المصون ( 4)
عرابه للزجاج ( 5) ، والتبيان في إعراب 1/121، ومشكل إعراب القرآن6/126ينظر معاني القرآن وا 

 . 2/650، والجامع ألحكام القرآن 1/453القرآن
عرابه للزجاج ( 2)  . 6/126ينظر معاني القرآن وا 
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وبهذا يكون )إلٍه( من قوله تعالى: )وما ِمن  إله( مبتدأ خبره محذوف  (1)الوحدانية
 .(6)ه إال إله واحدأي: وما للخلق إل

( زائدة  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  قوله تعالى: ومن وقوع )ِمن 

ففي قوله تعالى: )ِمن  إله( جاءت  .[52األعراف ] ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
( زائدة ، والتقدير: مالكم إله (4)، فيكون )إله( مبتدأ مؤخر خبره )لكم( المقدم(3))ِمن 

 .(5)غيره

المائدة ] ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  قال تعالى:  -2
103]. 

( من غير خالف عند النحاة  في قوله تعالى: )ِمن  بحيرٍة( وقعت زيادة )ِمن 
، وعلى هذا تكون )بحيرة( في محل نصب أحد (2)وزيادتها للتأكيد( 2)والمفسرين

إذا كانت جعل بمعنى سمى، والمفعول الثاني محذوف  (2)مفعولي )جعل(

                                                           

 . 4/330ينظر البحر المحيط ( 1)
 . 1/453القرآن  ينظر التبيان في إعراب( 6)
 . 5/354، والدر المصون 1/522، التبيان في إعراب القرآن 123ينظر أسرار العربية ( 3)
 . 1/522ينظر التبيان في إعراب القرآن ( 4)
 . 1/522ينظر التبيان في إعراب القرآن ( 5)
، والجامع ألحكام القرآن 1/424، والتبيان في إعراب القرآن 1/641ينظر مشكل إعراب القرآن ( 2)

 . 4/444، والدر المصون  2/335
 .1/641ينظر مشكل إعراب القرآن  (2)
، والدر المصون 1/424، والتبيان في إعراب القرآن 1/641ينظر مشكل إعراب القرآن  (2)

4/444 . 
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( زائدة  .(1)والتقدير: ما سمى اهلل حيوانا  بحيرة وهذا اإلجماع دليل على أن )ِمن 
 واهلل أعلم.

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ قوله تعالى:  -2

 .[56األحزاب ] ڈ ڎ
( زائدة في قوله تعالى: )ِمن   ال خالف عند النحاة والمفسرين من أّن )ِمن 

، (4)الزيادةالستغراق جنس وفائدة هذه الزيادة  (3)وزيادتها لتأكيد النفي (6)أزواج(
( وعلى هذا يكون قوله تعالى )أزواج(  .(5)في محل نصب مفعول به لقوله: )ت ب دَّل 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  قال تعالى: -2

 .[2الحشر ] ڃ
ي ل( ( زائدة في قوله تعالى: )من خ   (2)فيما قاله النحاة والمفسرون فإّن )ِمن 

لقوله:  (2)وزيادتها في المفعول، أي: خيال  فقوله )خيل( في محل نصب مفعول به
 .(2)دل عليه االستغراق في جنس الخيل (2))أوجفتم(

                                                           

 . 4/444، والدر المصون 1/424راب القرآن ينظر التبيان في إع (1)
، 6/1052، والتبيان في إعراب القرآن 3/526، والكشاف 6/421ينظر معاني القرآن لألخفش ( 6)

 . 2/422والبحر المحيط 
 . 2/422، والبحر المحيط 3/256، والكشاف 6/421ينظر معاني القرآن لألخفش  (3)
 . 2/132، والدر المصون 2/422المحيط  ، والبحر3/526ينظر الكشاف ( 4)
 . 2/132ينظر الدر المصون  (5)
، والبحر 6/1615، والتبيان في إعراب القرآن 6/265ينظر مشكل إعراب القرآن ( 2)

 . 10/140المحيط
 . 10/626، والدر المصون  10/140ينظر البحر المحيط (2)
 . 14/632ينظر روح المعاني ( 2)
 . 14/632روح المعاني  ، 10/140ينظر البحر المحيط (2)
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( تقع زائدة في القرآن الكريم باتفاق النحاة  والظاهر واهلل أعلم أّن )ِمن 
( زائدة في  والمفسرين، كما أوردنا فيما سبق ويدل على هذا االتفاق كثرة وقوع )ِمن 

من غير أن نجد نحويا  أو مفسرا  اآليات القرآنية، وتكرار ذلك في مواضع عديدة، 
 اة والمفسرين في جميع المواضع التي أوردناها.واحدا  خرج برأي مغاير آلراء النح

 ْن( زائدة في القرآن الكريم بخالف بين النحاة والمفسرين:ثانياً: وقوع )مِ 
 ْن( زائدة بخالف على وجهين:وقوع )مِ  - أ

( زائدة في القرآن الكريم بخالف بين النحاة والمفسرين أي أّنهم وقعت  )ِمن 
المواضع  فيها وأجازوا فيها وجها  آخر وذلك فيلم يجمعوا على زيادتها بل اختلفوا 

 :اآلتية
  )ِمْن( بين كونها زائدة وبين كونها البتداء الغاية: -1

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  وقد ورد ذلك في قوله تعالى:

 .[20البقرة ] ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
( إلى  ذهب النحاة والمفسرونفي قوله تعالى: )ِمن  فضِلِه(  البتداء أّن )ِمن 

 ،(6)، ومفعول ينزل محذوف والتقدير: أن ينزل اهلل شيئا  كائنا  من فضله(1)الغاية
( زائدة وذلك على مذهب األخفش الذي  (3)وأجاز أبو البقاء العكبري أن تكون )ِمن 

                                                           

، وروح 1/516، والدر المصون 1/421، والبحر المحيط 1/26ينظر التبيان في إعراب القرآن ( 1)
 . 1/366المعاني 

 . 1/366، وروح المعاني 1/516ينظر الدر المصون  (6)
 . 1/26ينظر التبيان في إعراب القرآن  (3)
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( الزائدة في االيجاب مع مباشرتها للمعرفة وبذلك يكون مفعول  ،(1)أجاز وقوع )ِمن 
 . (6))فضله( والتقدير: ينزل اهلل فضل هُ  )ُينزُل( قوله تعالى

( البتداء  نوالظاهر واهلل أعلم أ كال القولين صحيح، فإذا ما اعتبرنا )ِمن 
 ا  المعنى سليمكان ، اهلل كائنا  والتقدير: ينزل ا  الغاية وقّدرنا مفعول )ينزل( محذوف

ذا ما أقررنا بالمذهب القائل في هذا الموضع بأّن ومقبوال   ( زائدة والتقدير: ، وا  )ِمن 
 ينزل اهلل فضله، فإن المعنى صحيح.

  الزائدة والتبعيضية: ْن(بين )مِ  -2
 ) في القرآن الكريم في مواضع مختلف فيها بين النحاة وقد جاءت )ِمن 

والمفسرين، ومن تلك المواضع اختالفهم فيها كونها زائدة أو تبعيضية ومن هذه 
 المواضع:

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی  قال تعالى: -1
 .[101النساء ]

( على وجهينففي قوله تعالى: )ِمن  الصَّالِة(  األول  :قد اختلف في )ِمن 
( للتبعيض أي أن يكون الجار والمجرور وهو قوله )من الّصالة(  ،(3)يرى أن )ِمن 

 (شيئافـ) ،(5)أي صفة للمحذوف والتقدير: شيئا  من الصالة ،(4)في موضع الصفة

                                                           

 . 6/12عقيل ينظر شرح ابن ( 1)
 . 1/516، والدر المصون 1/421البحر المحيط  (6)
، وروح 4/23، والدر المصون 4/42، والبحر المحيط 1/322ينظر التبيان في إعراب القرآن  (3)

 . 3/162المعاني 
 . 3/162، وروح المعاني 4/23، والدر المصون 1/322ينظر التبيان في إعراب القرآن  (4)
 . 1/322ينظر التبيان في إعراب القرآن  (5)
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وعلى هذا يصار إلى وصف الجزء بوصف الكل، أو أن  ،(1)مفعول )تقصروا(

 ٹ ٹ ٿ ٿ  كما في قوله تعالى: يكون المراد بالقصر )الحبس(
أو أن يراد بالصالة الجنس ليكون المقصور بعضها منها، أي  [،26الرحمن ]

  .(6)فليس عليكم جناح أن تقصروا بعض الصالة بتنصيفها
( أ في محل فتكون )الصالة(  ،(3)فعلى أّنها زائدةّما الوجه الثاني في )ِمن 

 نصب مفعول به لقوله: )تقصروا(. 
( أي كونها تبعيضية هو  ويرى السمين الحلبي أن الوجه االول في )ِمن 

  .(4)األظهر
( تبعيضية ألن المعنى يدل على ذلك أي أميل إليه وأرجحه أوالذي  ن )ِمن 

 أن تقصروا بعض الصالة.

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  :تعالىقال   -6

 .[3القصص ]
( هي في قوله تعالى: )ِمن  ن ب إ(  يرى النحاة والمفسرون أن قوله تعالى )ِمن 

 ،(2)شيئا من نبأ موسى والمفعول محذوف دلت عليه صفته والتقدير: ،(5)للتبعيض

                                                           

 . 3/162، وروح المعاني 1/322ينظر التبيان في إعراب القرآن  (1)
 . 3/162ينظر روح المعاني  (6)
 . 3/162، وروح المعاني 4/42، والبحر المحيط 1/322ينظر التبيان  (3)
 . 4/23ينظر الدر المصون ( 4)
، والجامع ألحكام القرآن  6/1012ان في إعراب القرآن ، التبي16/120ينظر مفاتيح الغيب ( 5)

 . 2/625، والبحر المحيط  13/642
 . 6/1012التبيان في إعراب القرآن  (2)
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ألن الواصل إلى الرسول عليه السالم  ؛(6)وبعض نبأهم ،(1)أي بعض خبرهم

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ  :قصص بعض األنبياء كما قال تعالى

وقد خالفهم  ،(3)ال قصصهم كلهم كما يرى الرازي [،22غافر ] ٺ ڀ
( هنا زائدة كما نقول: قد أصابنا من مطٍر وقد كان  ،(4)األخفش الذي رأى أن )ِمن 

 . (5)من حديث
واهلل أعلم أن ما ذهب إليه النحاة والمفسرون هو الراجح ألن  والذي يبدو

 المعنى يدل على ذلك أي نتلو عليك بعض خبرهم.

 ىث مث جث يت ىتمت خت حت جت يب ىب : تعالىقال  -3

 .[12لقمان ] يث
( للتبعيض  ،(2)في قوله تعالى )ِمن  صوتك( يرى النحاة والمفسرون اّن )ِمن 

أي أن يكون )من صوتك( صفة لموصوف محذوف والتقدير: اكسر شيئا  من 
( زائدة (2)وأجاز العكبري .(2)، أي انقص منه(2)صوتك وكذلك  أن تكون )ِمن 

                                                           

 . 64/126ينظر مفاتيح الغيب  (1)
 . 2/625ينظر البحر المحيط  (6)
 . 6/120ينظر مفاتيح الغيب  (3)
 . 6/1012إعراب القرآن  ، والتبيان في1/622ينظر معاني القرآن لألخفش  (4)
 . 1/622ينظر معاني القرآن لألخفش  (5)
، والدر المصون 14/20، والجامع ألحكام القرآن  6/1045ينظر التبيان في إعراب القرآن  (2)

2/22. 
 . 6/1045ينظر التبيان في إعراب القرآن  (2)
 . 14/20ينظر الجامع ألحكام القرآن ( 2)
 . 6/1045ينظر التبيان في إعراب القرآن  (2)
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( للتبعيض، فالمعنى: انقص من (1)السمين الحلبي . والراجح عندي أن )ِمن 
 صوتك.

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  :تعالىقال  -4

 .[42غافر ] ىئ ىئ ىئ
أي:  ،(6)يجوز في )ِمن( أن تكون للتبعيضن  الع ذ اِب( في قوله تعالى: )مِ 

 ،(3)أّن مفعول )يخفف( محذوف، والتقدير: يخفف عنا شيئا  من العذاب في يوم
(تكونويجوز أن  : كما في قوله تعالى(4)زائدة فيكون المفعول)عذاب يوٍم( )ِمن 

ۇئ ۇئ [ 42البقرة ،] ٍواهلل اعلم أن كال  والذي يبدو ،(5)أي عذاب يوم
 المذهبين صحيح راجح عندي ألن المعنى صحيح بأيهما أخذنا.

 وقوع )ِمْن( زائدة بخالف على أكثر من وجهين: - ب
( زائدة في القرآن الكريم بخالف عند النحاة والمفسرين في  وقعت )ِمن 

أوجها  مواضع عديدة على أكثر من وجهين أي أن النحاة والمفسرين قد ذكروا فيها
  متعددة فيها:

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ : قال تعالى -1

 .[63 البقرة] ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

                                                           

 . 2/22ينظر الدر المصون  (1)
 . 2/421، والدر المصون 6/1161التبيان في إعراب القرآن ينظر  (6)
 . 2/421ينظر الدر المصون  (3)
 . 2/421، والدر المصون 6/1161ينظر التبيان في إعراب القرآن  (4)
 . 6/1161ينظر التبيان في إعراب القرآن  (5)
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في قوله تعالى: )ِمن  ِمث ِلِه( فيجوز في الهاء من قوله: )مثله( إن تعود إلى 
( البتداء الغاية النبي  أُتوا، فتكون صفة يفيتعلق )من مثله(  ،(1)فتكون )ِمن 

، ويجوز أن يعود الضمير في (6)دنابسورة كائنة ِمن رجٍل مثل عبلسورة والتقدير: 
فيكون )من مثله( صفة لسورة ويتعلق  ،(3)على القرآن الكريم قوله )من مثله(

 واختلف في المعنى على وجهين: (4)بمحذوف أي: بسورة كائنة من مثل المنزل
( على من مثله في غيوبة وصدقه وقدمه االول: هذا القول زائدة  فتكون )ِمن 

 .(5)أو لبيان الجنس
للتبعيض أو  (ن  وفصاحة معانيه، فتكون )مِ  من مثل نظمه ورصفه الثاني:

 .(2)لبيان الجنس، وهو األبين
ويرى الطبري أن الهاء في قوله )من مثله( تعود على التنزيل ألن اهلل تعالى 

فهو  [32يونس ] ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ  قال في سورة أخرى
 عود الضمير على القرآن الكريم.أي ب ،(2)وهو قول الجمهور ،(2)التأويل الصحيح

                                                           

 . 1/600، والدر المصون 1/40ينظر التبيان في إعراب القرآن  (1)
 . 1/600ينظر الدر المصون (6)
، والجامع األحكام القرآن  1/40، والتبيان في إعراب القرآن  1/322ينظر جامع البيان ( 3)

1/636. 
 . 1/600ينظر الدر المصون (4)
 . 1/600المصون ، والدر1/102ينظر المحرر الوجيز( 5)
 . 1/102ينظر المحرر الوجيز ( 2)
 . 1/322ينظر جامع البيان ( 2)
 . 1/636، والجامع ألحكام القرآن1/102ينظر المحرر الوجيز  (2)



 

 626 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

الضمير في قوله تعالى )من مثله( على التنزيل ألن عود والذي أميل إليه 
معنى اآلية يدل على ذلك فاهلل جّل جالله دعا في هذه اآلية المتشكك بالتنزيل 

 تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله.و 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ : قال تعالى -6

 .[155البقرة ] ڤ ڤ ڤٹ ٹ
( ثالثة أوجه: م واِل(في قوله تعالى )ِمن  األ  يجوز في )ِمن 

( للتبعيض األول: ، أي أن تكون )من األموال( في موضع (1)أن تكون )ِمن 
 .(3)والتقدير: ونقص شيء من األموال ،(6)صفة لمحذوف

( البتداء الغاية، والتقدير: نقص ناشئ من األموال الثاني:  .(4)أن تكون )ِمن 
( زائدة الثالث:  .(2)، أي: ونقص األموال واالنفس والثمرات(5)أن تكون )ِمن 

( للتبعيض أيوالذي أرجحه أن ت من األموال  شيءنقص  :كون )ِمن 
 واألنفس والثمرات.

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ : قال تعالى -3

 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ

 . [621البقرة ] ڃ ڃ
                                                           

 . 6/55، والبحر المحيط 1/162ينظر التبيان في إعراب القرآن ( 1)
 . 1/162ينظر التبيان في إعراب القرآن  (6)
 . 6/55ينظر البحر المحيط  (3)
 . 1/162ينظر التبيان في إعراب القرآن  (4)
 . 6/55، والبحر المحيط 1/162ينظر التبيان في إعراب القرآن  (5)
 . 6/55ينظر البحر المحيط  (2)
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( على ثالثة أوجه عند النحاة  في قوله تعالى: )ِمن  سيئاتكم( جاءت )ِمن 
 والمفسرين هي:

( للتبعيض ول:األ ، أي: نكفر عنكم بعض سيئاتكم ألن السيئات (1)أّن )ِمن 
نما يكفر بعضها  .(6)كلها ال تكفر بذلك وا 

 .(3)أّنها زائدة الثاني:
ل( أي من أجل ذنوبكم كقولنا: الثالث : أّنها سببية، فتكون بمعنى )أج 

 .(4)ضربتك من سوء خلقك أي من أجل ذلك
واختلف النحاة والمفسرون في اآلراء المتقدمة بين ترجيح وتضعيف فابن 

ّنما  هي للتبعيض، ألّن من الذنوب ما ال ُيكفَّر األنباري يرى أّنها ليست زائدة، وا 
يتائها الفقراء خفائها وا    .(5)بإبداء الصدقات وا 

ورأى ابن عطية أن من ذهب إلى أّنها زائدة فإّن ذلك خطأ منهم فهي عنده 
فإّنه ضّعف  حّياناّما أبو  ،(2)ك عند القرطبيكذلهي ، و (2)المحضللتبعيض 
 .(2)ئل بأنها سببية وهي عنده للتبعيضالمذهب القا

                                                           

، والجامع ألحكام 2/22، ومفاتيح الغيب 123، وأسرار العربية 1/322ينظر المحرر الوجيز ( 1)
 . 3/332القرآن 

 . 2/22مفاتيح الغيب ينظر  (6)
 . 6/44، وروح المعاني  2/22ينظر مفاتيح الغيب  (3)
 . 2/22ينظر مفاتيح الغيب  (4)
 .123ينظر أسرار العربية ( 5)
 . 1/322ينظر المحرر الوجيز  (2)
 .  3/332ينظر الجامع ألحكام القرآن ( 2)
 . 6/223ينظر البحر المحيط ( 2)
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( هنا للتبعيض ألّن من الذنوب ما ال يكّفر  والذي ارجحه أن )من 
  بالصدقات.

 ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ: قال تعالى -4

إبراهيم ] ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
10]. 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ: تعالىوقال 

 .[31االحقاف ] ڎ ڌ ڌ

  [.4نوح ] ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ويقول تعالى:
( في اآليات الكريمة المتقدمة اختلف النحاة و في قوله تعالى )ِمن  ُذنُ  ِبُكم 

( على   أوجه:والمفسرون في )ِمن 
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وهو ما أجازه  ،(6)أنها للتبعيض (1)وهو المروي عن سيبويه األول:
فيكون التقدير: شيئا من  ،(2)، وأبو حّيان(5)والعكبري (4)، وابن عطية(3)الزمخشري

 .(2)ذنوبكم
وهو أن تكون بمعنى )عن(، كقولنا: اشتكيت من ماٍء شربتُه، وعن  الثاني:

، وكذلك (2)الفراء، وهو مذهب ذنوبكم، ومن ذنوبكمماٍء شربته، أي يغفر لكم عن 
  .(2)جازه الطبريأ

، (11)قال الزجاج وبه ،(10)وهو أن تكون زائدة وهو مذهب أبي عبيدة الثالث:
 .(16)يغفر لكم ذنوبكموالتقدير: 

                                                           

 . في الكتاب لم أعثر على رأيه( 1)
، هذا الرأي لسيبويه، وكذلك القرطبي في الجامع 3/362نسب ابن عطية في المحرر الوجيز ( 6)

 . 2/342ألحكام القرآن 
 . 4/225، 6/510ينظر الكشاف ( 3)
 . 3/362ينظر المحرر الوجيز ( 4)
 . 6/224ينظر التبيان في إعراب القرآن ( 5)
 . 2/414ينظر البحر المحيط ( 2)
 . 6/224ينظر التبيان في إعراب القرآن  (2)
 . 3/122ينظر معاني القرآن للفراء ( 2)
 . 63/622ينظر جامع البيان ( 2)
 . 1/332ينظر مجاز القرآن ( 10)
عرابه للزجاج ( 11)  . 662/ 5ينظر معاني القرآن وا 
عرابه للزجاج ( 16)  .  5/662ينظر معاني القرآن وا 
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أن تكون )من( للبدل أي ليغفر لكم بدال  من عقوبة ذنوبكم، كقوله  الرابع:

وهو ما رواه  [،32التوبة ] ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ تعالى:
 .(1)العكبري عن البعض من غير نسبة

وقد عقب النحاة والمفسرون على األوجه المتقدمة بين األخذ والقبول، 

 ائ ائ ى: فالّزجاج يرى أّنها زائدة وليست للتبعيض كقوله تعالى

والمعنى اجتنبوا الرجس الذي هو األوثان إذ ليس الرجس  [،3الحج ] ەئ
 .(6)االوثانهنا بعض 

ويرى ابن عطية أن التبعيض صحيح، فالوعد من اهلل جل جالله وقع 
بغفران الشرك وما معه من المعاصي والذنوب، والغفران إنما جاء به الوعد في 

)  .(4)وكذلك ذهب أبو حّيان ،(3)البعض فصح معنى )ِمن 
( هنا زائدة ألن الكّفار والمشركين إذا اجابوا دعوة  والظاهر واهلل اعلم أّن )ِمن 

 المرسلين وآمنوا باهلل تعالى ووحدوه فإن اهلل عز وجّل سيغفر لهم ذنوبهم. 
 .[32إبراهيم ] ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ قال تعالى: -5
قوله تعالى: )ِمن  ذريتي( جاءت )ِمن( على أوجه عند النحاة  في
 :والمفسرين

                                                           

 . 6/225القرآن ينظر التبيان في إعراب ( 1)
عرابه للزجاج ( 6)  . 5/662ينظر معاني القرآن وا 
 . 3/362ينظر المحرر الوجيز ( 3)
 . 2/414ينظر البحر المحيط ( 4)
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، وهو ما (3)، والزمخشري(6)والطبري ،(1)أّنها للتبعيض وهو قول الفّراء األول:
والمفعول ، (2)وأجازه اآللوسي ،(2)، وأبو حّيان(5)، وبه قال القرطبي(4)أجازه العبكري

 ى ى ې ې وهي هنا كقوله تعالى: ،(2)محذوف والتقدير: ذرية من ذريتي

والمعنى:  ،(2)فهي تؤدي عن بعض القوم .[50األعراف ] ەئ ەئ ائ ائ
، (11)موالمقصود به إسماعيل عليه السال ،(10)أني أسكنت بعض ولدي أو أوالدي

 .(16)ألّن إسحاق عليه السالم كان في الشام
ضيه تبقوله: )ال ير  وهو مالم يقبل به اآللوسي، (13)أن تكون زائدة الثاني:

 .(14)سليم البصيرة كما ال يخفى(

                                                           

 . 6/22ينظر معاني القرآن للفراء ( 1)
 . 13/222ينظر جامع البيان ( 6)
 . 6/564ينظر الكشاف ( 3)
 . 6/221 ينظر التبيان في إعراب القرآن( 4)
 . 2/321ينظر الجامع ألحكام القرآن ( 5)
 . 2/442ينظر البحر المحيط ( 2)
 . 2/663ينظر روح المعاني ( 2)
 . 6/221 ينظر التبيان في إعراب القرآن( 2)
 . 6/22ينظر معاني القرآن للفراء ( 2)
 . 6/564، والكشاف 13/222ينظر جامع البيان ( 10)
 . 6/564ينظر الكشاف ( 11)
 . 2/442ينظر البحر المحيط  (16)
 . 2/321، ينظر الجامع ألحكام القرآن  6/221 ينظر التبيان في إعراب القرآن (13)
 . 2/663ينظر روح المعاني  (14)
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( للتبيين ثالث:ال والذي أميل إليه  ،(1)وهو ما انفرد به اآللوسي من أن )ِمن 
) هنا للتبعيض ألّن قوله: )من ذريتي( دليل على أن المقصود هو  وأرجحه أّن )ِمن 

 .بعض أوالدي وهو إسماعيل عليه السالم
  [.56الواقعة ] ڀ ڀ پ پ پ يقول تعالى: -2

( على أقوال: النحاةاختلف في قوله تعالى: )ِمن  ش جٍر(   والمفسرون في )ِمن 
 .(3)والتقدير: آلكلون شيئا  من شجر ،(6)أّنها للتبعيض االول:
 .(4)أّنها زائدة الثاني:
 .(5)أّنها البتداء الغاية الثالث:

( هنا يصلح فيها التبعيض  والزيادة أي: آلكلون والظاهر واهلل أعلم أّن )ِمن 
 .شيئا  من شجر، أو آلكلون شجرا  

  

                                                           

 . 2/663ينظر روح المعاني  (1)
 . 6/1605في إعراب القرآن  ، والتبيان5/642ينظر المحرر الوجيز ( 6)
 . 6/1605 في إعراب القرآن ينظر التبيان (3)
 . 12/641، والجامع ألحكام القرآن  6/1605في إعراب القرآن  ينظر التبيان (4)
 . 10/22، والبحر المحيط 62/156، ومفاتيح الغيب 5/642ينظر المحرر الوجيز ( 5)
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 اخلامتة
 بعد معونة اهلل وفضله أكملت البحث فظهرت لي النتائج اآلتية:

الزيادة والزائد من استعماالت العرب ولها باب واسع عندهم بل إّنهما   -1
 من سننهم التي ميزت العربية.

الدراسة أن الحرف الزائد والزيادة في العربية هي جزء من  أظهرت  -6
 نظام الكالم في النصوص التي تقع فيها.

للزيادة والزائد خاصية الزمة عند وقوعها في النصوص فهي تأتي   -3
إلثبات معنى التوكيد وبوجود الحرف الزائد يحصل المعنى المراد في 

 أي نص يقع فيه الحرف الزائد.
البحث ليثبت عكس ما يتصوره البعض من أن الحرف الزائد ال  جاء  -4

 طائل منه وال معنى له.
ال يعرف معنى الزيادة ووقوع الحرف الزائد في كالم العرب إال أهل   -5

 الصناعة من حذاق العربية وأهل الطباع.
جواز إطالق مصطلح الزيادة والزائد على لفظة أو حرف في القرآن   -2

 ا صداه عند النحاة والمفسرين.الكريم وهذا ما وجدن
يبين البحث أن ِمن  تقع زائدة في القرآن الكريم بمواضع عديدة بإجماع   -2

 النحاة والمفسرين ودونما خالف منهم.
ورود ِمن  زائدة بكثرة في اآليات القرآنية دليل على أن ِمن  تقع زائدة في   -2

 القرآن الكريم.
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آن الكريم لكن من غير ورود ِمن  زائدة في مواضع أخرى في القر   -2
 اجماع النحاة والمفسرين.

المواضع التي ظهر فيها الخالف بين النحاة والمفسرين في ِمن   -10
الزائدة أظهرت مذاهب وآراء كثيرة ومتشعبة شكلت مادة علمية دقيقة 

 ومهمة.
ال بد من وجود دراسات علمية مستفيضة ودقيقة عن موضع كل  -11

تضي دراسة مستقلة كل حرف يقحرف زائد في القرآن الكريم، ألن 
  .عن باقي الحروف
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم -
ي : عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطاالتقان في علوم القرآن -1

الهيئة المصرية العامة  ،براهيمتحـ: محمد أبو الفضل إ ،هـ(211 )ت
 م.1224-هـ1324 ،للكتاب

بن عبيد اهلل األنصاري أبو البركات محمد  الرحمنعبد  أسرار العربية: -6
 ،1ط ،دار األرقم بن أبي األرقم ،(هـ522 كمال الدين األنباري )ت

 م.1222-هـ1460
النحوي  سهيل: أبو بكر محمد بن السري بن ول في النحواألص -3

 ،تحـ: عبد الحسين الفتلي ،هـ(312 المعروف بابن السراج )ت
 .د.ت ،بيروت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة

: أبو جعفر النحاس أحمد بن إسماعيل بن يونس إعراب القرآن للنحاس  -4
وضع حواشيه وعلق عليه عبد المنعم  ،هـ(332 المرادي النحوي )ت

 ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،خليل إبراهيم
 هـ.1461 ،1ط ،بيروت

: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن البحر المحيط  -5
 ،تحـ: صدقي محمد جميل ،هـ(245 أثير الدين األندلسي )تحيان 

 هـ.1460،بيروت ،دار الفكر
  



 

 306 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

: أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن البرهان في علوم القرآن -2
دار  ،تحـ: محمد أبو الفضل ابراهيم ،هـ(224 بهادر الزركشي )ت
-هـ1322 ،1ط ،عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ،إحياء الكتب العربية

 م.1252
: أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل التبيان في إعراب القرآن -2

عيسى البابي  ،تحـ: علي محمد البجاوي ،هـ(212 العكبري )ت
 .د.ت ،الحلبي وشركاؤه

: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع ألحكام القرآن -2
هشام  تحـ: ،هـ(221 القرطبي )تاألنصاري الخزرجي شمس الدين 

 ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،دار عالم الكتب ،خاريسمير الب
 م.6003-هـ1463

: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن جامع البيان عن تأويل آي القرآن -2
تحـ: د.عبد اهلل بن عبد  ،هـ(310 غالب اآلملي أبو جعفر الطبري )ت

مع مركز البحوث والدراسات االسالمية  بالتعاون ،المحسن التركي
دار هجر للطباعة والنشر  ،عبد السند حسن يمامة ،بدار هجر

 م.6001-هـ1466 ،1ط ،والتوزيع واالعالن
: عبد الرحمن بن اسحاق البغدادي النهاوندي حروف المعاني والصفات -10

مؤسسة  ،تحـ: علي توفيق الحمد ،هـ(332 الزجاجي أبو القاسم )ت
 م.1224 ،1ط ،يروتب ،الرسالة
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: أبو العباس شهاب الدين أحمد الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -11
 ،هـ(252 بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )تا

 ..تد ،دمشق ،دار القلم ،تحـ: د.أحمد محمد الخراط
 ،مصر ،دار المعارف ،: تحـ: د. نعمان محمد أمينديوان جرير -16

 م.1222
: شهاب الدين المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح  -13

تحـ: علي عبد  ،هـ(1620ت محمود بن عبد اهلل الحسيني اآللوسي )
 هـ.1415 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الباري عطية

 : أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )تعرابصناعة اإلسر  -14
–هـ1461 ،1ط ،نانلب ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ(326

 م.6000
: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن السنن الكبرى للبيهقي  -15

و جردي الخراساني أبو بكر الب تحـ: محمد  ،هـ(452 هقي )تيالُخسر 
-هـ1464 ،3ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر عطا

 م.6003
 اهلل بن عقيل )ت: بهاء الدين عبد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -12

شركة األعلمي  ،وضع حواشيه ابراهيم شمس الدين ،هـ(222
 م. 6010-هـ1431 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،للمطبوعات

: أحمد الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمهم -12
محمد  ،ه(325 بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين )تا

 م.1222-ه1412 ،1ط ،علي بيضون
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بو نصر اسماعيل بن حماد : ألصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةا -12
دار  ،الغفور عطار عبد حمدأ تحـ: ،ه(323 الجوهري الفارابي )ت

 م.1222-ه1402، 4ط ،بيروت ،العلم للماليين
بو منصور الثعالبي : عبد الملك بن اسماعيل أفقه اللغة وسر العربية -12

حياء دار التراث دار إ ،تحـ: عبد الرزاق المهدي ،ه(462 )ت
 م.6006-ه1466، 1ط ،العربي

بو بشر الملقب عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء أ : عمرو بنالكتاب -60
مكتبة  ،تحـ: محمد عبد السالم هارون ،ه(120 بسيبويه )ت

 م.1222-ه1402، 3ط ،القاهرة ،الخانجي
بو القاسم : أاألقاويل في وجوه التأويللكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا -61

تحـ: عبد  ،ه(532 محمود بن عمرو الزمخشري الخوارزمي )ت
 .د.ت ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،الرزاق المهدي

ن بن منظور بو الفضل جمال الديأمحمد بن علي  لسان العرب: -66
 ،بيروت ،دار صادر ،ه(211 فريقي )تاالنصاري الرويفعي األ

 .هـ1414 ،3ط
 البصري )تبو عبيده معمر بن المثنى التميمي : أنمجاز القرآ -63

 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،كينتحـ: محمد فؤاد سز  ،ه(602
 ه.1321
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بو محمد عبد الحق بن غالب : أالكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير  -64
تحـ: عبد  ،ه(546بن عبد الرحمن بن تمام بن عطيه المحاربي )ت 

 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،السالم عبد الشافي محمد
 هـ.1466

: عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين أنواعهاو المزهر في علوم اللغة  -65
 ،دار الكتب العلمية ،تحـ: فؤاد علي منصور ،هـ(211 السيوطي )ت

 م.1222-هـ1412 ،1ط ،بيروت
موش بن أبي طالب ح: أبو محمد مكي بن قرآنمشكل إعراب ال  -62

 ندلسي القرطبي المالكي )تمحمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األ
 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،د. حاتم صالح الضامن ـتح ،هـ(432

 هـ.1405 ،6ط
أبو الحسن المجاشعي بالوالء البلخي ثم البصري  معاني القرآن لألخفش -62

تحـ: د. هدى محمود  ،هـ(615 وسط )تالمعروف باألخفش األ
 م.1220-هـ1411 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،قراعة

: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور معاني القرآن للفراء -62
محمد علي  ،تحـ: أحمد يوسف نجاتي ،هـ(602 الديلمي الفراء )ت

 ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،عبد الفتاح اسماعيل الشلبي ،النجار
 ، د.ت.1ط ،صرم
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: إبراهيم بن السري بن سهل أبو اسحاق وإعرابه للزجاج القرآنمعاني  -62
 م.1222-هـ1402 ،1ط ،بيروت ،عالم الكتب ،هـ(311 الزجاج )ت

 ،قران(ن ويسمى )إعجاز القرآن ومعترك األقران في إعجاز القرآترك األمع -30
دار  ،هـ(211 عبد الرحمن ابن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت

 م.1222–ه1402 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية
فهامة االمام العالمة والحبر البحر ال مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(: -31

دار الكتب  ،يمي الرازي الشافعيفخر الدين محمد بن عمر الت
  م.6000-ه1461 ،1ط ،بيروت ،العلمية

 
 
 

 


